
Beste inwoner

De laatste maanden 
leerden ons hoe belangrijk 
groene, openbare ruimte 
voor de leefbaarheid is. In 
het centrum, waar snelle 
verstedelijking vorm krijgt, 
is er nood aan een nieuwe 
groene long. We pleiten 
voor een IJsenbroekpark. 
Ook met kleine acties 
houdt de N-VA de vinger 
aan de pols. Denk maar 
aan ‘één boom per Merel-
bekenaar’, een actie die op 
onze vraag werd georga-
niseerd.

Leefbaar betekent ook dat 
we niemand achter laten. 
Die boodschap krijgt onder 
andere vorm via onze 
oproep voor zomerscholen 
én onze vraag naar 
gerichte ondersteuning 
voor digibeten. 

Ik sluit af met een groot 
woord van dank aan John 
De Vlaminck. Hij gaf zowel 
in de gemeente- als in de 
politieraad jarenlang mee 
vorm aan onze partij. 
Duizendmaal dank, John.

Els Sys
Voorzitter

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

IJsenbroek: Een groene long voor een 
overbevolkt centrum
Onze N-VA-fractie stelt voor om het open gebied aan de Roskamstraat met het toponiem 
‘IJsenbroek’ te ontwikkelen als een wijk- en natuurpark van vijft ien hectare voor het centrum 
van onze gemeente. Toch wil de meerderheid daar geen prioriteit aan geven.

De sterk aangroeiende bevol-
king heeft een transformatie 
van het centrum van Merel-
beke tot gevolg. Je kan niet 
ontkennen dat er een verdich-
tingsproces aan de gang is. In 
een versneld tempo gaat onze 
gemeente naar méér dan 25.000 
inwoners. De afwezigheid van 
nieuwe parken is een pijnpunt 
en brengt de woon-en levens-
kwaliteit in het gedrang. 

Zacht tegengewicht
Het overladen bouwprogram-
ma in het centrum met wonen, 
horeca, publieke functies en 
verkeer verbreekt de harmonie. 
Van een ‘zacht tegengewicht’, 
zoals een wijk- en natuurpark, 
is geen sprake. Ons centrum-
gebied heeft nood aan een 

groene long, op loopafstand 
voor jong en oud. Parken en 
groene ruimtes hebben een 
positief effect op onze gezond-
heid, de levenskwaliteit en de 
sociale contacten. De corona-
crisis heeft het bewustzijn op 
dat vlak duidelijk aangescherpt. 
Laat ons daarom nu kiezen voor 
een duurzame en genereuze 
parkontwikkeling in het hart 
van onze gemeente.

IJsenbroek kan een ruimte voor 
waterbuffering en infiltratie, 
groene ruimte, pluktuin en 
boomgaard in een akker- en 
weidelandschap combineren. 
De zachte recreatie-activiteiten 
zullen zich vooral richten op 
wandelen, spelen en natuur-
beleving. Daarnaast kan 

IJsenbroek ook ruimte bieden 
voor de herbestemming van het 
vogelasiel.

In onze N-VA-visie heeft elk van 
de 10.000 inwoners van Merel-
beke-centrum recht op die 15 
vierkante meter parkruimte!

Merelbeke
merelbeke@n-va.be N-VA Merelbekewww.n-va.be/merelbeke

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 8 juni.
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Zomerschool tijdens vakantie van 2021
Vorig jaar ging het schepencollege niet in op onze vraag om zomerscholen te organiseren. Na een evaluatie van de zomerscholen 
in 138 andere gemeenten en steden vorig jaar, waren er alleen maar positieve geluiden.

Door het sluiten van de scholen en het afstandsonderwijs, liepen heel wat kinderen 
een leerachterstand op. Daarom drong N-VA Merelbeke dit jaar opnieuw aan 
op de organisatie van zomerscholen. N-VA-minister van Onderwijs Ben Weyts 
trekt 45 euro per dag en per kind uit om het initiatief te ondersteunen. Als het 
lokaal bestuur de regierol op zich neemt, komt daar nog eens 20 euro per kind 
bovenop. Op vraag van gemeenteraadslid Rosine Van Gysegem verklaarde de 
bevoegde schepen zich bereid om op de suggestie in te gaan.

Na overleg met de Merelbeekse scholen werd besloten om tijdens de vakantie 
een zomerschool te organiseren.

Nieuws uit de gemeenteraad

Aandacht voor milieu en klimaat
N-VA-voorstellen ten voordele van het milieu en ons klimaat:

•  De actie om iedere tuinbezitter in onze gemeente aan te zetten 
om één nieuwe boom aan te planten, kende een enorm succes. 
Daardoor werd de actie zelfs vroegtijdig afgesloten. De actie 
wordt in het najaar hernomen.

•  Een sensibiliseringsproject met als motto ‘klimaatgezonde tuinen 
voor Merelbeke’ door:
-  Het communiceren van de ‘20 tips voor een klimaatgezonde 

tuin’, ontwikkelt door de provincie Oost-Vlaanderen.
-  Gebruik te maken van het gepersonaliseerd advies van een 

tuincoach.
-  Het uitbouwen van een sensibiliserende tuinwedstrijd.
-  In te stappen in het project ‘stortplaatsen en bebossing/natuur-

ontwikkeling’. 

In opdracht van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir 
gaan OVAM en het Agentschap Natuur & Bos na welke voorma-
lige stortplaatsen in aanmerking komen voor een nieuwe, groene 
bestemming. Alle lokale besturen krijgen het aanbod om op kosten 
van OVAM een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren. 
Daarbovenop is een subsidie mogelijk voor het bebossen zelf.

Verlaging maximumcapaciteit  
gemeentelijk onderwijs

De N-VA stelt vast dat men de maximumcapaciteit in het 
gemeentelijk onderwijs drastisch wil verlagen, namelijk van 48 
naar 36 leerlingen per leeftijdsgroep. De gangbare regel is dat 
er maximum 24 leerlingen per klas zijn om aan een gemiddelde 
van 20 leerlingen te komen.

Er zijn heel wat negatieve gevolgen door die regeling:

•  De overtallige leerlingen genereren extra lestijden waarvoor 
geen extra klas nodig is. Met de nieuwe constructie is men 
die extra lestijden kwijt.

•  Ouders weten niet of hun kind in het derde leerjaar in een 
graadsklas of in een volledig derde leerjaar terechtkomt.

•  De subsidies voor de verbouwingen en nieuwbouw in de 
Kloosterstraat komen in het gedrang door de maatregel. Dat 
bedrag wordt namelijk berekend op het aantal leerlingen op 
het moment van de aanvraag.

Door de capaciteit zo drastisch te verlagen, wordt de groei van 
onze scholen gehypothekeerd!

merelbeke@n-va.be
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Bouwmaximalisatie bedreigt woonkwaliteit in het centrum
Het ontwikkelen van de wooninbreidingsprojecten in het centrum van onze gemeente streeft naar een té eenzijdige  
bouwmaximalisatie.

Onze N-VA-fractie erkent de noodzaak van de kernversterking in 
ons centrum door de ontwikkeling van de projectsites Hebbelynck 
en Tramstelplaats. Maar we stellen ons vragen bij de ruimtelijke 
draagkracht van die projecten. Op de site Hebbelynck komen 
74 wooneenheden. Het noodzakelijke wooncomfort op vlak van 
ruime terrastuinen komt daardoor in het gedrang.

Toenemende verkeersdruk

De vooropgestelde verdichting zal voor een nog sterkere verkeers-
drukte in het centrum zorgen. De permanente verkeerscongestie 
op de Hundelgemsesteenweg weegt nu al op de aanwezige handel 
en horeca. De ontsluiting van de site Hebbelynck, de sportzone 
en de voorziene nieuwe toegang van de ondergrondse parking 
verhogen de verkeerslast in de woonstraten.

Op de Tramstelplaats komen vier appartementsblokken met verschillende bouwlagen en onderaan commerciële functies. Alle  
auto’s van de bewoners van die appartementen moeten parkeren in een ondergrondse parkeerplaats en toegang nemen via de pas  
aangelegde Wisselkouter. Ook de toeleveranciers van de handelszaken op het gelijkvloers moeten de Tramstelplaats verlaten via  
de Wisselkouter.

Loze beloftes

Er was aan de toekomstige bewoners van de Wisselkouter beloofd dat zij in een autoluw straatje van amper vijf meter breed zouden 
wonen. Nu worden ze dagelijks geconfronteerd met 75 à 100 voertuigen die op en af naar de appartementen rijden. De enige plaats 
die autoluw moet blijven, volgens het schepencollege, is de Tramstelplaats, die voorrang krijgt op de bewoners van de Wisselkouter.

In memoriam: Paul Martens
Gewezen eerste schepen Paul Martens is van ons heengegaan. Paul maakte tot ver buiten Merelbeke naam met zijn 
plannen voor de bescherming van de open ruimte, de zogenaamde eerste ‘groene’ BPA’s in Vlaanderen. Onder zijn 
impuls kwam ook het Liedermeerspark tot stand.

Digibetisme aanpakken
Omdat nog veel mensen onvoldoende vertrouwd 
zijn met het internet, stelde N-VA-gemeente-
raadslid Jo Van Hoorebeke voor om volgende 
initiatieven te nemen:

•  Het in kaart brengen van de doelgroep van 
digibeten.

•  Het evalueren van het BEEGO-project, een 
project waarbij IT-studenten digitale assistentie 
aan huis verlenen in ruil voor digicheques.

•  De mogelijkheid tot financiering door de 
Vlaamse overheid nagaan. Het Vlaamse relan-
ceplan voorziet een budget van 50 miljoen euro 
voor de aankoop van BEEGO-digicheques.

Opvolger voor John De Vlaminck in de 
gemeenteraad
John De Vlaminck nam recent ontslag uit de Merelbeekse ge-
meenteraad. Hij wordt opgevolgd door Jo Van Hoorebeke.

John formuleerde tal van voorstellen, in het bijzonder omtrent mo-
biliteit en veiligheid. Ook binnen de partij was hij zeer actief. John 
was plaatselijk en arrondisse-
menteel secretaris en maakte 
deel uit van de partijraad van 
de N-VA. Bovendien was hij 
ook lid van de politieraad. 
Daar wordt hij opgevolgd 
door Guido Mortier.

www.n-va.be/merelbeke
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Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever

014229


